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 هداءإ

ىل  جبوارياذلين دامئًا يقفون  وأأصدقايئ أأهيل اإ

ىل، ويساندونين  قلميلك قارئ يتابع لك ما يكتب  اإ

جعابمك "ادلم جتمعنا ةرابط" قصةأأقدم لمك   وأأمتىن أأن تنال اإ

 ةقراءة ممتع
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 مقدمة

العائلتني هذا ما اكن يصح قوهل عىل  الهواء والصوديوم

فبس ببنا أأان ويه نشبت اخلالفات بني العائلتني فتفرقتا 

انسني رابطة ادلم اليت جتمعهم لتعودا كام اكنتا بل أأفضل 

 وأأقوى لأكون أأان ويه سبب هذا الصلح امجليل.
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حدى القرى  حدى يف اإ حيث يستيقظ الناس ــ  الريفيةيف اإ

ىلالرجال منذ ظهور أأول ضوء لأشعة الشمس ويذهب   اإ

ىل  يفاحلقول ويركض الأطفال  ظل حضاكهتم ذاهبني اإ

ــ  منازلها للقيام ابلأعامل املزنلية يفمدارسهم وتظل النساء 

عداد املائدة لتتناول  جلست فتاة عىل طاوةل الطعام بعد اإ

طعام الإفطار مع أأرسهتا وبعد تناول طعام الإفطار هنضت 

 عن مقعدها وأأمسكت حقيبهتا مث قالت:

ىل ـ ـ   املدرسةسأأذهب الآن اإ

 * ابلتوفيق اي مرميــ 

                                                           

براهمي سعيد: فتاة مجيةل ولطيفه تمتزي بعين *  البنيتنيا هيمرمي اإ

حىت ظهرها  املنسدلوالبرشة انصعة البياض وشعرها الأسود 

 ا.عام مخسة عرشوشفاه ورديه وتبلغ من العمر 
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الكريس ويبدو  عىلاكنت جتلس  ةس يد امجلةلقالت هذه 

 .عىل مالمح وهجها احلنان

 اقرتبت الفتاة )مرمي( من الس يدة وقبلت يدهيا وقالت:

 *أأيمشكرا اي ــ 

ىلمث اجتهت  وقبلت يداه فربت الأب عيل كتفها ** وادلها اإ

 وقال:

 هللا حبيبيتحفظ  يفــ 

وادلها مث خرجت من  ةابتسمت مرمي واومأأت برأأسها شاكر 

ىلاملزنل ذاهبه   مع صديقاهتا  املدرسة اإ

                                                           

وبرشهتا البيضاء  تنيا العسلي هيمينه: وادلة مرمي متتاز بعين *

يتخلهل بعض اخلصالت  اذليوالأنف احلاد وشعرها البين 

 اعاممخس وأأربعون البيضاء وتبلغ من العمر 

براهمي سعيد: وادل مرمي يعمل فالحا يبلغ من العمر  ** مثانية اإ

 اجلدية.مالمح وهجه  عىلفيظهر  اعام وأأربعون
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 اي مرمي من قادمة حنوان يانظر ــ 

حدى صديقات مرمي حيامن اكنوا  فرتة  يفقالت هذه العبارة اإ

  ابملدرسة الاسرتاحة

وهجت مرمي أأنظارها حيث أأخربهتا صديقهتا فوجدهتا )جىن( 

ىلاكهنا والتفتت فزفرت بضيق وهنضت عن م صديقهتا  اإ

 وقالت:

 سأأذهب من هنا فأأان مل أأعد أأطيقها اي ايمسنيــ 

 : بعجاةل *قالت ايمسني

 معك  سأأيت يانتظر ــ 

                                                           

معها منذ  ويهايمسني عالء ادلين: صديقة مرمي املقربة  *

الطفوةل متتكل عينني بنيتني وشعر كستنايئ مموج وبرشه 

مخسة وشفاه ورديه وتبلغ من العمر  بيضاء وأأنف حاد قليال

 .اعام عرش
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ولكن قبل أأن تلتفت مرمي لتغادر مسعت صوات تعرفه جيدا 

 فمتلكها احلنق 

 يانتظر  مرمي... مرمي....ــ 

لتلتقط حلقت هبا فاحننت  حىتوراء مرمي  *ركضت جىن

 أأنفاسها وقالت بأأنفاس لهثه:

 أأريد أأن أأحتدث معىكــ 

 قالت مرمي جبمود: 

 وأأان ل أأريدــ 

مث اس تدارت لتغادر لكن قالت جين وقد اغرورقت عيناها 

 ابلعربات:

                                                           

جين عادل سعيد: ابنة مع مرمي واكنتا معًا منذ الصغر  *

اكلتوأأم لكن تفرقا لسبب ما س نعرفه من خالل الأحداث 

متتكل عينان سوداء وبرشه مقحيه وأأنف حاد وشفاه 

 اعام مخسة عرشورديه وتبلغ من العمر 
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.. خبطأأيأأان اسفه... ارجوِك ساحميين... لقد اعرتفت ــ 

لكن  غاضبة مين بسبب ما حدث منذ سنتان... ومازالت

 ان أأحبك أأجل أأحبك وأأرجو منك أأن تساحميينالآن أأ 

 اس تعادت مرمي أأحداث ما جرى 

#Flash 

اكنت وادلة مرمي ووادلة جىن جتلسان معًا بيامن اكان وادل 

طريقهم للعودة من السفر واكنتا مرمي  يفمرمي ووادل جىن 

ظل لعهبم دون  يفوجىن تلعبان ابخلارج فابتعدا عن املزنل 

جىن ختطط للتخلص من مرمي فقد اكنت  قصد بيامن اكنت

خفطر ببالها  العائةلتكرهها بشدة لأهنا دامئا اكنت حمور اهامتم 

 خطة ماكرة لتتخلص مهنا

اكنتا تلعبان بلعبة مرمي املفضةل فأأرادت جىن أأن تدمرها 

 :اببتسامةفقالت لها 

 اللعبة يهيا التقطــ 
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جىن اكنت فيه وادلة مرمي ووادلة  ينفس الوقت اذل يف

 اللعبةتلقى  ويهتبحثان عهنام فرأأات جىن 

وركضت وراءها ومل تنتبه  عالية رصخةبيامن أأطلقت مرمي 

 يفللطريق وجفأأة وجدت س يارة قادمة حنوها فتجمد امجليع 

ماكنه مرتقبني ما قد حيدث دون حركه حتت تأأثري الصدمة 

برسعه  الس يارةفأأوقف  الصغرية الطفةلوعندما وجد السائق 

لك ماكن وسقطت بعدها  يفصوت ماكحب الس يارة  ليدوي

مرمي فاقده وعهيا فركضت وادلهتا وعرباهتا تهنمر بشده خوفًا 

 فذلة كبدها  عىل

براهمي )وادل مرمي( وجبواره عادل )وادل  بيامن اكن السارق هو اإ

تعافت وخرجت  املشفى حىت يفبعدها مرمي  تجىن( وظل

 فرقالتحدث بعدها مشالكت بني العائلتني فتت

#Back 

وجدت مرمي جىن ما زالت تقف أأماهما ودموعها تهنمر عىل 

وجنتهيا وتنظر لها برجاء فالتفتت مرمي لتغادر ومعها ايمسني 
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لتصدم بعدها جىن وتعمل أأنه لن يكون سهال أأن تساحمها 

 جتر معها أأذايل خيبهتا والندم يعرتهيا ويهمرمي فتعود صفها 

  ادلرايسوبعد انهتاء اليوم 

ىل مزنلها بيامن سارت مرمي ودع ت ايمسني مرمي وعادت اإ

حىت وجدت قطه مجيةل اللون فاحننت حنوها فالتقطت 

 الهرة قبعهتا وركضت هبا

 فهتفت مرمي بغضب: 

 املشاكسةأأيهتا الهرة  عوديــ 

 يفلها  الراحةلهدية جدهتا  القبعةاكنت هذه  دملحوظه: لق)

 جبدهتا بشده( متعلقةيوم ميالدها وقد اكنت مرمي 

ىلركضت مرمي وراءها حىت وصلت  طريق يتوسطه املياه  اإ

ىلفانقسم الطريق  املنتصف  يفقسمني واكنت مياه البحر  اإ

واكن الطريق خاليا من البرش مل تراه من قبل فأأخذت تنظر 

 حولها خبوف وهتفت: 
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 أأين أأنِت أأيهتا الهرة؟ــ 

  ظهرت الهرة ووضعت قبعهتا عىل الأرض وركضت بعيدا

اقرتبت مرمي من قبعهتا لكن هبت نسامت هواء محلت معها 

الأخرى من مياه البحر فنظرت  اجلهةقبعهتا واس تقرت عىل 

ىل  يفتفكر  ةحولها حبري  الأخرى  اجلهةكيفية الوصول اإ

جرس يربط بني الطريقني  أأيولسوء حظها مل يكن موجود 

ولكن وجدت غصن جشره طويل فاقرتبت منه حبذر 

قدهما  انزلقتاط حقيبهتا وبيامن يه حتاول وحاولت التق

 الس باحة جتيدمياه البحر ومل تكن  يففوقعت 

 صاحت مرمي برصاخ:

 ساعدووووين... النجدة.. هل من أأحد هنا؟ــ 

 املياه  يفوغرقت مرمي 

*** 
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براهمي من معهل فتفاجأأ بعدم عودة ابنته حىت الآن بيامن  عاد اإ

اياب قلقا عىل ابنهتا ظلت مينه جتوب املزن   ل ذهااب واإ

 قالت مينه بقلق: 

 لقد تأأخرت كثرياــ 

براهمي وقال:  هنض اإ

 سأأذهب للبحث عهنا ل تقلقِ ــ 

براهمي ببعض أأصدقائه وظل يبحث عهنا بيامن  اس تعان اإ

علمت جىن ابلأمر وخرج وادلها ملساعدة معها وأأرصت 

 ايمسني البحث عن مرمي وذهبت مع  يفجىن عىل مساعدته 

ىل الطريق  اكنت به مرمي  اذليوصلت جىن وايمسني اإ

فوجدات قبعهتا فانتاب جىن القلق بأأن يكون قد أأصاب مرمي 

 ليامسني جبديه: غرقت فقالتمكروه ما خفشيت أأن تكون 

 املياه أأحبث عهنا فلرمبا غرقت يفسأأقفز ــ 

جيابيا بقلق   اومأأت ايمسني برأأسها اإ
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خراهجا الهنر وابلفعل وج يففقفزت  دت مرمي حفاولت اإ

وساعدهتا ايمسني فرصخت تس تغيث أأحدا يساعدهام فاكن 

هناك بعض الأشخاص ابلقرب مهنام يبحثون عن مرمي 

فسمعوا صوت جىن فركضوا حنوها ووجدوا مرمي 

براهمي ركض حنو ابنته  وأأخرجوها وحيامن عمل اإ

براهمي ابنته وقال بقلق:  احتضن اإ

 كثرياً  قلقنا عليكِ  حبيبيت ابنيتــ 

 قال عادل:

ىلأأعدها ــ   نطمنئ علهيا     املزنل وأأان سأأحرض الطبيب ليك اإ

جيابيا ومحل ابنته بني ذراعيه وعاد هبا  براهمي برأأيه اإ ىلاومأأ اإ  اإ

وادلهتا والعربات تنساب عىل وجنتهيا  املزنل فاس تقبلهتا

 وعانقهتا وظلت جبوارها وأأىت الطبيب وأأفاقها

خرى أأ  ة مر امالضوء الشديد فأأغلقهت فتحت مرمي عيهنا فأأزجعها

 اعتادت عىل الضوء فوجدت  حىتوفتحهتام 
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 جبوارها ايمسني وجىن ووادلها ووادلهتا ومعها وزوجة معها 

 قالت مينه بقلق: 

 كيف حاكل اي ابنيت؟ــ 

 ردت مرمي خبفوت:

 خبريــ 

براهمي:قال    اإ

 عليقيجىن وايمسني فهام من عرثات  تشكريلبد أأن ــ 

 ايمسني: قالت

ن جىن من وجدتِك  يفــ   الواقع اإ

 حنان  يفجىن فابتسمت الأخرية  يفحدقت مرمي 
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فتحت مرمي ذراعهيا حنو جىن لرتكض حنوها وتتعانق 

سعادة وامجليع سعيد هبذا الصلح  يفالثنتان وتهنمر عرباهتام 

 امجليل

 جىن بباكء: 

 أأان اسفهــ 

 مرمي بباكء: 

 واان اسفهــ 

 سعادة: قالت ايمسني ب 

 يفلقد أأعدمتا حبال الود بني العائلتني جمددا وكنامت سببا ــ 

 هذا الصلح امجليل

 سعادة واطمئنان يفوعاش امجليع بعدها 

                                         

 ��❤الهناية❤��

 متت حبمد هللا
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 رهيام حمسن أأعامل الاكتبة/ ملتابعة

صفحة رواايت وقصص بقمل رهيام  عىلالفيس بوك  عىل

 حمسن

 

 

 

 


